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Przed użyciem należy przeczytać cały Przewodnik użytkownika lub Podręcznik dla lekarza do 
urządzenia Astral™.

Urządzenie Astral
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1. Port adaptera 
Może być wyposażony 
w adapter jednorurowy, 
adapter jednorurowy 
przeciekowy lub adapter 
dwururowy (tylko 
Astral 150)

2. Uchwyt
3. Port wdechowy  

(do pacjenta)
4. Złącze Ethernet  

(tylko dla serwisu)
5. Złącze USB (do pobierania 

do ResScan i podłączania 
zatwierdzonych 
akcesoriów)

6. Złącze mini USB do 
modułu łączności firmy 
ResMed (ResMed 
Connectivity Module, 
RCM) lub szpitalnego 
modułu łączności firmy 
ResMed (ResMed 
Connectivity Module 
Hospital, RCMH)

7. Gniazdo zasilania prądu 
stałego

8. Przycisk Wył./Wył. 
urządzenia

9. Złącze czujnika SpO2

10. Złącze pięciobiegunowe 
zdalnego alarmu

11. Wejście tlenu niskiego 
przepływu (do 30 l/min)

Wlot powietrza  
(wraz z filtrem 
hipoalergicznym)

Uwaga: Niektóre akcesoria 
mogą nie być dostępne 
we wszystkich regionach 
geograficznych.
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Interfejs urządzenia Astral
1. Ekran dotykowy
2. Wskaźniki źródła zasilania

Prąd zmienny  
(zasilanie sieciowe)
Prąd stały (bateria 
zewnętrzna, akcesoryjny 
adapter samochodowy 
lub ResMed Power 
Station II)
Bateria wewnętrzna

3. Wskaźnik Wył./Wył. terapii

Urządzenie gotowe
Pole świecące stale na 
zielono, gdy urządzenie 
jest włączone, lecz nie 
wykonuje wentylacji.
Urządzenie w trakcie 
wentylacji
Miga na niebiesko, gdy 
urządzenie prowadzi 
wentylację i dioda LED 
wentylacji jest ustawiona 
na „WŁ”. W przeciwnym 
razie jest „WYŁ”

4. Przycisk wyciszanie/reset alarmu 
Zapala się, gdy zostanie wyzwolony 
alarm i miga w przypadku 
wyciszenia dźwięku.

5. Pasek Alarmu

Ekran dotykowy

  

1. Przycisk dostępu do trybu 
Klinicznego 

 Zablokowany Odblokowany

2. Przycisk oddechu 
manualnego 
pokazywany tylko 
wtedy, gdy jest 
włączony

3. Pasek informacyjny
4. Wskaźnik baterii wewnętrznej  

5. Przycisk blokowania ekranu 
dotykowego

6. Pasek Menu
7. Pasek dolny
8. Przycisk Rozpocznij 

wentylację 
Przycisk Zakończ 
wentylację

9. Ekran Główny
10. Podmenu
11. Pasek Ciśnienie 
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Obwody pacjenta
Urządzenie Astral obsługuje obwody jedno i dwururowe z zastosowaniem zamiennych adapterów 
obwodu. 
Obwody oddechowe mogą mieć średnicę 10, 15 lub 22 mm. Informacje o zalecanych  
komponentach i kompatybilnych akcesoriach obwodu pacjenta można znaleźć na stronie  
www.resmed.com/astral/circuits.

Istnieją trzy adaptery obwodu:
Adapter Przy stosowaniu z

1. Jednorurowy 
przeciekowy

Obwód jednorurowy przeciekowy 
lub obwód ustnika

2. Jednorurowy Obwód jednorurowy z zaworem 
wydechowym (zawór wydechowy 
zintegrowany z obwodem)

3. Dwururowy 
(tylko 
Astral 150)

Obwód dwururowy z zaworem 
wydechowym (zawór wydechowy 
zintegrowany z adapterem) LUB 
obwód jednorurowy przeciekowy 
lub obwód ustnika

Mocowanie adaptera obwodu
Przed podłączeniem obwodu pacjenta, konieczne jest zamontowanie adaptera właściwego dla 
wymaganego rodzaju obwodu.

W celu zamontowania adaptera:

1 2

3 4

5

1. Odwróć urządzenie i umieść je 
na miękkiej powierzchni (aby 
zabezpieczyć ekran LCD).

2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk 
wyrzutnika. Wyciągnij pokrywę, 
pociągając do siebie.

3. Wyjmij adapter z gniazda.
4. Wymień na nowy adapter, 

sprawdzając czy jest stabilnie 
osadzony w gnieździe.

5. Umieść pokrywę nad 
obudową, sprawdzając czy 
elementy prowadzące na 
urządzeniu i pokrywie są 
ustawione współosiowo. 
Przesuń pokrywę do tyłu w jej 
miejsce, aż do zatrzaśnięcia 
zatrzasków.
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Konfiguracja obwodu
Pełne, szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji obwodu znajdują się w części Montaż 
obwodów pacjenta Podręcznika urządzenia Astral dla lekarza. 

Obwód jednorurowy przeciekowy lub  
obwód ustnika

Obwód jednorurowy z zaworem 
wydechowym z zastosowaniem własnego 
obwodu ResMed 

Obwód jednorurowy z zaworem 
wydechowym z zastosowaniem 
standardowego obwodu

Obwód dwururowy (tylko Astral 150) lub 
obwód jednorurowy przeciekowy i obwód 
ustnika

Do pacjenta

Wykonywanie rozpoznawania obwodu

Nie należy podłączać interfejsów pacjenta, dopóki 
nie zostanie wykonane Rozpoznawanie obwodu.
1. Z menu głównego Konfiguracja wybierz 

podmenu Obwód.
2. Wciśnij Start i wykonuj polecenia podawane 

na ekranie.

Po zakończeniu Rozpoznawania obwodu zostanie 
wyświetlony ekran Wyniki. Jeśli Rozpoznawanie 
obwodu zakończy się niepomyślnie, wówczas 
zostaną wyświetlone kody błędów. Aby uzyskać 
pomoc w rozwiązywaniu problemów, należy się 
zapoznać z informacjami o kodach błędów w 
Podręczniku dla lekarza. Dostęp do poprzednich 
wyników testów można uzyskać za pomocą 
przycisku Wyniki w podmenu Obwód.4



Włączanie zasilania urządzenia

Aby włączyć zasilanie urządzenia, wystarczy 
wcisnąć zielony przełącznik Wł./Wył. zasilania 

 z tyłu urządzenia. Urządzenie przeprowadzi 
kontrolę systemu. 

Po zakończeniu kontroli systemu, wyświetlony 
zostanie Ekran główny pacjenta oraz program 
aktywny.

Jeżeli wyświetla się więcej niż jeden program, 
program aktywny będzie podświetlony na 
pomarańczowo.

Uwaga: Ustawienia skonfigurowane w 
programie aktywnym będą wykorzystywane 
w chwili rozpoczęcia wentylacji.

Dostęp do trybu Klinicznego
Aby wejść do trybu Klinicznego:
Tryb Kliniczny jest dostępny z każdego ekranu, 
bez względu na to, czy urządzenie Astral 
wentyluje czy nie.

1. Na ekranie głównym pacjenta naciśnij 
i przytrzymaj  przez 3 sekundy.

2. Wybierz 20 minut lub Bez ograniczeń.  
Kłódka jest otwarta i wyświetla się ekran 
Ustawień głównych. 

Aby zakończyć tryb Kliniczny:
1. Wciśnij . Wyświetlany jest ekran 

wyłączenia trybu Klinicznego
2. Wciśnij Zatwierdź. Kłódka jest zamknięta i 

wyświetlany jest ekran Główny Pacjenta.

Uwaga: Jeśli nie dokonasz wyboru w ciągu 7 
sekund, urządzenie powróci do poprzedniego 
ekranu.
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Korzystanie z Asystenta Konfiguracji

Astral i rozpocząć wentylację dla 
nowego pacjenta, należy użyć Asystenta 
Konfiguracji.

1. Wejdź do trybu Klinicznego.
2. Na pasku Menu naciśnij .

3. Wybierz Asystenta Konfiguracji i 
wciśnij Rozpocznij.

4. Zostanie wyświetlony komunikat 
ostrzegawczy. Wybierz Kontynuuj.

5. Wybierz typ pacjenta, aby 
automatycznie skonfigurować alarm i 
zakresy ustawień.

6. Wybierz typ obwodu, który ma być 
podłączony.

7. Wybierz Start, aby uruchomić 
Rozpoznawanie Obwodu.

8. Wykonuj polecenia podawane na 
ekranie, aby podłączyć i przetestować 
obwód.

9. Wybierz żądany tryb wentylacji. 
Wyświetlane są domyślne ustawienia 
danego trybu.

10. Przejrzyj i dostosuj ustawienia zgodnie 
z potrzebą.

11. Wciśnij  aby rozpocząć 
wentylację.

Szczegółowe informacje o regulacji 
parametrów ustawień i ustawień alarmów, 
patrz Regulacja ustawień pacjenta 
oraz Regulacja ustawień alarmu w 
Podręczniku urządzenia Astral dla lekarza.
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Nawigacja menu

Monitor

Krzywe zapisu Wyświetla w formie graficznej 
przebieg ciśnienia i przepływu 
w drogach oddechowych 
pacjenta z ostatnich 15 sekund. 
Wykres jest aktualizowany w 
czasie rzeczywistym.

Monitorowanie Wyświetla wszystkie 
zmierzone parametry w formie 
numerycznej.

Trendy Wyświetla trendy różnych 
parametrów z ostatnich 30 dni.

 
Konfigura-

cja

Programy*

Asystent konfiguracji*

Obwód

Ustawienia Ustawienia główne 
Oddech manualny 
Westchnięcia

USB Dane pacjenta 
Ustawienia 
Aktualizuj**

Konfig. aparatu Aparat 
Data / Godzina 
Jednostki 
Dostęp pacjenta

 
Alarmy

Alarmy 1 & 2 Objętość oddechowa (Vt) 
Wentylacja minutowa (MV) 
Częstość oddechu  
Ciśnienie 
Niski poziom PEEP 
Zatrzymanie wentylacji 
Przeciek 
Maska NV / Ponowne oddychanie

Alarmy 3 FiO2 
SpO2 
Tętno

Reakcja na 
bezdech

Reakcja na bezdech 
Wykrywanie bezdechu

Głośność alarmu Minimalna głośność alarmu 
Test alarmu 
Alarm odłączenia

Alarm odłączenia Alarm odłączenia

 
Informacje

Zdarzenia Alarmy 
Ustawienia 
System 
Usuń*

Aparat Podstawowy
Zaawansowany

Bateria Ładuj  
Konserwacja

*Dostępne tylko w trybie Klinicznym. **Aktualizacje oprogramowania mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego 
przedstawiciela serwisu. Istnieje możliwość aktualizacji urządzenia Astral za pomocą pamięci USB zawierającej odpowiednie 
oprogramowanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem.
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Włączanie dodatkowych programów

Urządzenie Astral jest dostarczane jako 
fabrycznie ustawione z jednym aktywnym 
programem. Można włączyć dodatkowe 
programy.

1. Wejdź do trybu klinicznego.
2. Z menu głównego Konfiguracja wybierz 

Programy.
3. Włącz dodatkowe programy naciskając 

suwak.

Uwaga: Aktualnie aktywny program 
jest podświetlony na pomarańczowo i 
nie można go wyłączyć.

4. Zmień nazwę programu, naciskając 
przycisk Zmień nazwę.

W oknie Zmień nazwę z wyświetlonej 
listy można wybrać nazwę bieżącego 
aktywnego programu (np. DZIEŃ).

Uwaga: Wybraną nazwę można usunąć, 
naciskając przycisk usuwania .

5. Po wybraniu nazwa programu jest 
wyświetlana na etykiecie programu i na 
pasku informacyjnym, gdy ten program 
jest aktywny.
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Włączanie dodatkowych programów

Urządzenie Astral jest dostarczane jako 
fabrycznie ustawione z jednym aktywnym 
programem. Można włączyć dodatkowe 
programy.

1. Wejdź do trybu klinicznego.
2. Z menu głównego Konfiguracja wybierz 

Programy.
3. Włącz dodatkowe programy naciskając 

suwak.

Uwaga: Aktualnie aktywny program 
jest podświetlony na pomarańczowo i 
nie można go wyłączyć.

4. Zmień nazwę programu, naciskając 
przycisk Zmień nazwę.

W oknie Zmień nazwę z wyświetlonej 
listy można wybrać nazwę bieżącego 
aktywnego programu (np. DZIEŃ).

Uwaga: Wybraną nazwę można usunąć, 
naciskając przycisk usuwania .

5. Po wybraniu nazwa programu jest 
wyświetlana na etykiecie programu i na 
pasku informacyjnym, gdy ten program 
jest aktywny.

Włączanie trybu „Duże przyciski”

Urządzenie Astral posiada funkcję 
poprawionego dostępu (tryb„Duże 
przyciski”) zapewniającą łatwiejsze 
korzystanie i dostęp podczas rozpoczynania 
i zatrzymywania wentylacji oraz wyciszania 
alarmu.
Tryb „Duże przyciski” można włączać i 
wyłączać w razie potrzeby zarówno w 
trybie Klinicznym, jak i w trybie Pacjenta.

1. W menu głównym wciśnij .

2. W menu Konfig. aparatu wybierz 
zakładkę Dostęp pacjenta.

3. Przesuń suwak Duże przyciski do 
pozycji Wł.

Funkcja poprawionego dostępu jest 
teraz włączona.
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Alarmy
Po włączeniu alarmu, urządzenie Astral generuje zarówno dźwiękowe jak i wizualne alarmy, oraz 
wyświetla komunikat alarmu w polu Alarm paska informacyjnego.

Wskaźnik Opis

1. Pole 
Alarmu

Wyświetla albo komunikat 
alarmu dla aktywnego alarmu 
o najwyższym priorytecie, albo 
ostatniego alarmu do tej pory 
niezresetowanego.
Naciśnięcie pola alarmu 
spowoduje wyświetlenie 
dalszych informacji o alarmie.
W niektórych sytuacjach może 
się pojawić więcej alarmów.

  wskazuje, że występuje 
wiele aktywnych alarmów. 
Jeżeli wyświetla się ikona , 
należy ją nacisnąć, aby zobaczyć 
wszystkie aktywne alarmy 
i odpowiednio zareagować. 
Alarmy są wyświetlane w 
kolejności priorytetów.

2. Ekran 
Aktywne 
alarmy

Wyświetla wszystkie aktywne 
alarmy. Zostanie wyświetlony 
automatycznie po włączeniu 
jakiegoś alarmu w trybie 
Pacjenta.

• 3. Menu  
Informacje

Niektóre alarmy kasują się 
automatycznie. Aby przejrzeć 
historię alarmów, należy 
przeglądać dziennik alarmów 
poprzez menu Informacje.

4. Przycisk 
Wycisza-
nie/reset 
alarmu

Stan:
• brak światła – nie ma 

aktywnych alarmów
• światło ciągłe – aktywny 

alarm/y
• światło migające – 

włączone wyciszanie alarmu.
Ten przycisk umożliwia:
• wyciszenie alarmu 

dźwiękowego 
• resetowanie bieżącego 

wyświetlanego alarmu (jeśli 
jest to dozwolone).

5. Pasek 
Alarmu

Wskazuje priorytet alarmu w 
polu Alarm.

Priorytet alarmu Pasek Alarmu Alarm 
dźwiękowy

Wysoki Czerwona migająca 
lampka

10 sygnałów 
dźwiękowych co 5 
sekund

Średni Żółta migająca 
lampka

3 sygnały 
dźwiękowe co 15 
sekund

Niski Żółte ciągłe 2 sygnały 
dźwiękowe co 25 
sekund
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Podłączanie nawilżacza

1. Podłącz odpowiednią długość 
przewodu powietrza do portu 
wdechowego urządzenia.

2. Podłącz drugi koniec przewodu 
powietrza do portu wlotowego 
nawilżacza.

3. Podłącz obwód pacjenta 
do portu wylotowego na 
nawilżaczu.

Podłączanie wymiennika ciepła i wilgoci (HME)

Wymiennik ciepła i wilgoci 
można stosować z urządzeniem 
Astral wyposażonym w obwód 
dwururowy lub jednorurowy ze 
zintegrowanym zaworem.

HME należy umieścić pomiędzy 
końcem obwodu od strony 
pacjenta a interfejsem pacjenta.

Nie należy podłączać interfejsów 
pacjenta, dopóki nie zostanie 
wykonane Rozpoznawanie 
obwodu.

Podłączanie filtra antybakteryjnego

1. Zamontuj filtr antybakteryjny do 
portu wdechowego urządzenia.

2. Podłącz przewód powietrza do 
drugiej strony filtra.

3. Wykonaj funkcję 
Rozpoznawania Obwodu.

4. Zamocuj interfejs pacjenta 
do wolnego końca przewodu 
powietrza.

Pełne, szczegółowe informacje 
dotyczące konfiguracji obwodu 
znajdują się w części Akcesoria 
Podręcznika urządzenia Astral dla 
lekarza.

Pełną listę akcesoriów można znaleźć w Przewodniku akcesoriów wentylacji na stronie  
www.resmed.com. W razie braku dostępu do Internetu należy skontaktować się z lokalnym 
przedstawicielstwem firmy ResMed.

Do pacjentaTo patient
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